ProCare
Shine 10 MA

Rengöringsmedel
Användning
ProCare Shine 10 MA är ett flytande mildalkaliskt rengöringsmedel (flytande koncentrat) för maskinell
diskning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem - men även diskmaskiner med tanksystem.
Tack vare sin formula är ProCare Shine 10 MA klassad med «Varning». Det underlättar handhavandet och är en fördel gentemot vanliga professionella rengöringsmedel på marknaden med den högre
klassningen «Fara».
Produktegenskaper
•  Universellt användbar med god rengöringseffekt för lätt till medelsvår smuts
•  Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
•  Förebygger korrosion
•  Lämpligt för alla typer av diskgods, även glas, aluminium och silver
•  Skonsam mot dekoren
•  Innehåller alkalier och komplexbildare
•  Fri från fosfat och aktivt klor
ProCare Shine 10 MA är endast avsedd att användas för professionellt bruk.
Användning och dosering
ProCare Shine 10 MA är anpassat till diskprogrammen som används i professionella diskmaskiner från
Miele Professional
•  Exakt och ekonomisk dosering med en doseringspump
•  Doseringsrekommendation: 2-5 ml/l (0,2-0,5%)
•  Rekommenderat vattenhårdhetsområde: 0-3 °dH
Dosering och programval ska göras med hänsyn till typ av diskgods och smutsighetsgrad. Ett olämpligt
programval samt en över- eller underdosering av rengöringsmedlet kan leda till otillräckliga resultat. Om
man utgår från fabriksinställningarna till diskmaskinen (för Miele-maskiner 0,3%) kan man göra vissa
anpassningar.
Vid diskning rekommenderas användning av mjukt vatten (0-3 °dH). Högre värde (upp till max 8°dH)
kan jämnas ut genom att öka doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset
så rekommenderas ändå att man använder ett vattenbehandlingssystem (till exempel intern/extern
avhärdare) för att uppnå perfekt nivå på vattenhårdheten.
Obs!
•  Blanda inte med andra medel
•  Om du ska byta medel måste doseringssystemet rengöras: spola igenom med vatten och avlufta
doseringssystemet
•  Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen
Zinners cirkel
Zinners cirkel beskriver rengöringsprocessens verkningsmekanik där fyra
viktiga parametrar ingår: processkemikalier som används, diskmaskinens mekanik, temperatur och tid för programmet. Alla fyra parametrar är beroende av
varandra, men går också att ändra i storlek. Om en parameter ändras så måste
en eller flera av de andra parametrarna också anpassas för att uppnå samma
rengöringsresultat.
En stor skillnad mellan professionella diskmaskiner och hushållsdiskmaskiner är de betydligt kortare
programtiderna. Detta jämnas ut med starkare alkaliska rengöringsmedel och ett effektivare disksystem.
Vid användning av ett mildalkaliskt rengöringsmedel som till exempel ProCare Shine 10 MA uppnås
utmärkta rengöringsresultat genom att välja ett anpassat diskprogram tillsammans med anpassad
temperatur och/eller programtid.
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Tekniska data
•  Densitet (20°C): cirka 1,3 g/cm³
•  pH-värde för användningslösning: 10,0 – 11,0
Innehållsämnen för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordningen 648/2004
•  Ej relevant
Förvaringsanvisningar
•  Förvaringstemperatur -7°C till 40 °C
•  Om medlet förvaras korrekt så påverkas inte användbarheten
Risk- och säkerhetsanvisningar
Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladen.
Dessa finns på www.miele-professional.se.
Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.
Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur
eventuella rester ska tas om hand.
Angivelserna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren
själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produktegenskaper
samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.
Levererbara förpackningar och tillbehör
Beteckning

Förpackning

Materialnummer

ProCare Shine 10 MA

5 l behållare

10 327 960

ProCare Shine 10 MA

10 l behållare

10 327 970

Nyckel till behållare för 5 l och 10 l behålllare

9 066 810

Uppsamlingskärl DTD 2 för 5 och 10 liters
dunkar från ProCare-serierna

10 695 460
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